Regler for varsling, gårdsvei, tappeplass, gårdstank og andre
produksjonsforhold hos TINEs leverandører
Vedtatt av Styret i TINE SA 02.11.2021.
Formålet med regelverket er å
• skape forutberegnelighet for TINE og leverandørene,
• sikre kostnadseffektiv innhenting av melk,
• ivareta helse, miljø og sikkerhet,
• sikre best mulig melkekvalitet,
• sikre god dyrevelferd.
Dette regelverket inneholder krav som TINE stiller til sine leverandører i tillegg til gjeldende
offentlige lover og forskrifter, annet regelverk og TINEs vedtekter og standpunkt. Referanse til TINEs
vedtekter og en ikke uttømmende liste til aktuelle forskrifter og regelverk er inntatt nederst i dette
dokumentet.
1. Minste hentevolum
Minste hentevolum på gården er 45 liter daglig melkemengde for ku og 25 liter daglig melkemengde
for geit.
2. Krav til varsling
Leverandøren skal skriftlig varsle TINE medlemssenter pr. epost til medlem@tine.no:
•
•
•
•
•
•
•

Umiddelbart dersom melk ikke kan holdes nedkjølt grunnet strømstans mv.
Umiddelbart ved funksjonssvikt på gårdstanken.
Minst 1 dag før planlagt henting om melkevolumet på tanken er mindre enn minste
hentevolum.
Minst 1 uke før midlertidig opphold i leveranse.
Minst 1 uke før oppstart av leveranse etter midlertidig opphold.
Minst 1 uke før midlertidig bytte av tappeplass i forbindelse med setring.
Minst 3 måneder før behov for endret gårdstankstørrelse.

3. Manglende varsel
Dersom leverandøren unnlater å varsle TINE medlemssenter i henhold til frister i punkt 2, kan TINE
kreve erstatning for tap grunnet manglende varsel, herunder eventuelle transportkostnader som
kunne vært unngått/begrenset dersom varslingsplikten var overholdt. Ved manglende varsling i
henhold til frister i punkt 2, utbetales ikke priskompensasjon for ikke hentet melk.
4. Krav til omdisponering av melk i særlige tilfeller
Dersom melk ikke er hentet innen fristen på 80 timer fra første melking, og leverandøren ikke har
mottatt annen beskjed fra TINE medlemssenter, skal leverandøren tømme og vaske tanken.
Ved strømstans som medfører at melk ikke kan holdes tilstrekkelig nedkjølt, skal leverandøren i
tillegg til å varsle i henhold til punkt 2 ovenfor, tømme og vaske tanken.
5. Gårdsvei og tappeplass
Gårdsvei (det vil si tilførselsvei fra offentlig vei) og snuplass for tankbil skal være:

•
•
•

I god, trygg og kjørbar stand, og tilpasses det bilmateriell TINE benytter for innhenting på
ruten.
Ryddet for snø og andre hindringer før tankbilen kommer.
Strødd ved behov og merket med brøytestikker der det er nødvendig vinterstid.

Tappeplassen (det vil si område fra og med tappestuss på gårdstank til og med oppstillingsplass for
tankbil) skal være:
•
•
•

adskilt fra dyreområde
ren, sklisikker og med fast dekke eller grov singel
godt opplyst og sikret mot takras og takdrypp

Ved nybygg/ombygging skal høydeforskjell fra oppstillingsplass for tankbil til gulv i rom med
gårdstank ikke overstige 50 cm, og rommet skal ikke ligge lavere enn oppstillingsplass. Ved
nybygg/ombygging skal avstand i slangelengde fra tappestuss på gårdstank til oppstillingsplass for
tankbil være maksimalt 6 meter, og hele tappeplassen skal ligge på samme nivå.
6. Gårdstank
Det skal være plass til stor nok gårdstank på gården for lagring av melk fra 80 timers produksjon.
Leverandøren har ansvar for daglig tilsyn og renhold av gårdstanken.
Det er leverandørens ansvar å legge til rette for plass til bytte av tank, og at det ikke er andre
hindringer for bytte av tank eller utvidelse av tankkapasitet.
I tilknytning til gårdstank skal det være tilgang til håndvask og varmt vann med stor nok
varmtvannskapasitet, vanntrykk og lang nok spyleslange til evt. spyling av gårdstank etter
melkehenting.
7. Fjøs og dyrehold
Fjøs og dyrehold skal oppfylle offentlige krav til dyrevelferd og de til enhver tid gjeldende tilleggskrav
fra TINE.
8. Inspeksjon
TINE har rett til å kontrollere at forholdene på gården er i samsvar med dette regelverket, gjeldende
offentlige lover og forskrifter, annet regelverk og TINEs vedtekter og standpunkt ved å foreta
inspeksjon i samråd med leverandør.
Når TINE krever det skal leverandøren legge til rette for at TINE kan gjennomføre inspeksjon som
nevnt i punkt 8.1. ovenfor. Dersom leverandøren ikke legger til rette for slik inspeksjon innen 30
dager fra varsel om inspeksjon er sendt leverandøren per e-post kan TINE stanse melkehenting. jf. §
6, 3. ledd i TINE SA’s vedtekter (leveringsrett og leveringsplikt)
«TINE kan nekte å ta imot melk fra produsenter som ikke overholder regler styret har fastsatt for
melkeprodusentene. Styret kan delegere myndighet etter denne paragraf.»
9. Avvik

Ved avvik fra dette regelverket, som angår henting av melk, avgjør tankbilsjåfør om melken skal
hentes av TINE. Tankbilsjåfør er ansvarlig for å dokumentere slike avvik og å melde videre til TINE
medlemssenter når melk ikke blir hentet. TINE medlemssenter varsler leverandøren om dette. Melk
som ikke hentes som følge av slike avvik vil ikke bli kompensert.
Ved andre avvik fra dette regelverket, gjeldende offentlige lover og forskrifter, annet regelverk og
TINEs vedtekter, avgjør TINE Melkekvalitet og service videre oppfølging i tråd med TINEs rutiner for
dette.
10. Kompensasjon for ikke hentet melk.
Dersom melk ikke hentes og dette skyldes forhold TINE har kontroll over skal leverandøren motta
priskompensasjon for ikke hentet melk.
Dersom melk ikke hentes og dette skyldes utenforliggende forhold som hverken TINE eller
leverandøren har kontroll over, kan TINE etter en nærmere vurdering gi leverandøren
priskompensasjon for ikke hentet melk.
Dersom melk ikke hentes og dette skyldes svikt på gårdstanken kan TINE etter en nærmere vurdering
gi leverandøren priskompensasjon for ikke hentet melk.
Vedlegg, koblinger oppdatert 19.10.2021.
Vedlegg 1: KSL standard melk: https://www.ksl.no/cms/files/5662/melk---20217---nb-no.pdf
Vedlegg 2: Forskrift om hold av storfe
Vedlegg 3: Vedtekter og instrukser for TINE SA: https://medlem.tine.no/medlem-i-tinesamvirket/eierdemokrati-et-lonnsomt-felleskap/tine-sa-vedtekter
Vedlegg 4: Forskrift om vannforsyning og drikkevann
Vedlegg 5: https://medlem.tine.no/melk/regelverk-og-melkepris
Vedlegg 6: Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
(animaliehygieneforskriften)
Vedlegg 7: Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
Vedlegg 8: Lov om dyrevelferd
Vedlegg 9: TINEs standpunkt på dyrevelferd

